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Helse, miljø og sikkerhetsarbeid  - en viktig del av fagbevegelsens 
arbeidsområde. Hva har vi å holde oss til?



Dette er en serie med lysark 
med mange problemstillingen 
innen arbeidsmiljø. Jeg håper 

lenkene kan lette arbeidet 
med å finne fra i regelverket,  

samt at de gir et faglig 
underlag når det gjelder en 

del alvorlig 
arbeidsmiljøeksponering.
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Treparts-arenaen. Styrkeforholdet ulikt, men 
det hjelper å sette seg inn i arbeidetslivet
lover og regler. 



Arbeidsmiljøloven § 1

• Lovens formål er:

• a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir 
full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 
med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i 
samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i 
samfunnet,

• b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

• c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den 
enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

• d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i 
virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid 
med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra 
offentlig myndighet,

• e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_1

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_1


Arbeidsmiljøloven 

http://www.arbeidstilsynet.no/lov.html?tid=78118

http://www.arbeidstilsynet.no/lov.html?tid=78118


Petroleumstilsynet

http://www.ptil.no/hovudprioriteringar-2016/category1206.html

www.ptil.no

http://www.ptil.no/hovudprioriteringar-2016/category1206.html
http://www.ptil.no/


http://www.ptil.no/regelverk/category696.html

http://www.ptil.no/regelverk/category696.html


Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum


Petroleumsloven og Petroleumsforskriften stadfester 
myndighetenes syn på tilrettelegging for fagbevegelsen

Fra Petroleumsloven §10-2

Rettighetshaver skal påse at forholdene blir lagt til rette, slik at 
fagforeningsvirksomhet blant egne ansatte og entreprenørens og 
underentreprenørens personell kan foregå i samsvar med norsk praksis.

§ 78.Fagforeningsvirksomhet

Tillitsvalgte i fagforening som har tariffavtale med rettighetshaver, 
entreprenør eller underentreprenør som utfører arbeid for han, skal i 
rimelig utstrekning gis adgang til arbeidsplassen for å ivareta tariffmessige 
gjøremål etter å ha meldt fra til den stedlige bedriftsledelse 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_10#§10-18        



http://www.ptil.no/regelverksforum/category742.html

http://www.ptil.no/regelverksforum/category742.html


Regelverkskompetanse for 
petroleumsnæringen
RVK-kurset.
Lære hvordan det 
funksjonelle regelverket skal 
brukes

http://www.rvk.no/

http://www.rvk.no/


• Roy Erling Furre, SAFE

• Halvor Erikstein, SAFE

• Alf-Inge Steinsøy, operatørområdet, ESS

• Rune Jøreng, Rederi, Transocean 

• Erik Neverdal, Landanlegg, Mongstad

• Anne Mortensen, Forpleining, Sodexo

• Sigbjørn Lundal, Brønnservice, Schlumberger

• Christian Jørgensen, ISO, Beerenberg 

• Tim Fredrik Sæle, SAFE ung, Total 

• Peter Alexander Hansen, Koordinerende HVO,  Statoil

SAFE HMS utvalg



Hovedavtalen om verneombud og hovedverneombud. 
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

http://www.safeklubben.no/doc//NR%20Hovedavtale%202012-2014.pdf

http://www.safeklubben.no/doc/NR Hovedavtale 2012-2014.pdf


Valg av verneombud

• . 1) Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere 
ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold. De bør 
velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to år.

• Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. 
Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere 
stemmerett. Grupper av arbeidstakere som arbeider på flere verneområder, kan 
velge egne verneombud for områder som ikke dekkes av andre verneombud.

• 2) Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som 
ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening (bedriftsklubb) etter at 
arbeidsgiveren har uttalt seg. Er det flere lokale fagforeninger ved virksomheten, 
fastsetter de i fellesskap inndelingen av verneområder etter at arbeidsgiveren har 
uttalt seg. Blir fagforeningene ikke enige, avgjør arbeidsgiver inndelingen. Finnes det 
ingen lokal fagforening, avgjør representanter utpekt av arbeidstakerne denne 
inndelingen etter at arbeidsgiveren har uttalt seg.

• 3)………………..

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237742

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237742


Arbeidsmiljøloven om valg/utpeking av 
verneombud

• Krav til valg/utpeking selv om ingen stiller til 
valg. Dette for å hindre underminering av 
verneombudsordningen

• Tydelig på fagforeningens betydning både i 
lovtekst, forskrift og forarbeider

• Klare krav til AMU og verneombud sine 
ansvarsområder



Arbeidsmiljølovens understreker viktigheten av  
fagforeningenes rolle i vernearbeidet

• Pådriver i etablering og utpeking av AMU og 
verneombud

• Premissleverandør i opplæringsspørsmål

• Den som sikrer at verneombudet er en del av 
kollektivet og ikke står alene når problemene reiser 
seg.



Arbeidsgivers styringsrett
Retten til å styre, lede og fordele arbeid.

Styringsretten begrenses av:
LOVER:

Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven, Ferieloven, Folketrygdloven osv.

FORSKRIFTER:

Sokkelregelverket, verneombudsforskriften osv.

PÅLEGG FRA MYNDIGHETER OG DOMSTOLER, KONSESJONSVILKÅR

AVTALER:

Hovedavtale  - tariffavtale - særavtaler – lokalavtaler og  
arbeidsavtaler

BEDRIFTSINTERNE STYRINGSSYSTEM:

Vedtak fattet i AMU, BU og Bedriftsstyre. Internkontrollsystemet, 
Arbeidsreglement, Vedtekter og statutter.

DET RESTERENDE REGULERES AV ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT

http://www.infotjenester.no/kompetanse/ledelse/2013/3/dette-ma-du-vite-om-arbeidsgivers-styringsrett/

http://www.infotjenester.no/kompetanse/ledelse/2013/3/dette-ma-du-vite-om-arbeidsgivers-styringsrett/


HMS arbeidet: Er det virkelig så konsekvent som 
det ser ut til? Noen paradokser:



• Et kutt kan føre til en omfattende granskning og 
inndragning av skarpt verktøy, mens verktøy og 
prosesser som påfører ”indre” og usynlige skader blir 
ikke rørt



Hva er viktigst?
Prioriteres det riktig?

• Kutt og brudd som vil 
leges?

• Eller en 
arbeidsmiljøpåført  
hjerneskade?

• Hva får størst 
oppmerksomhet?

http://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_encephalopathy

http://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_encephalopathy


http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=227580

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=227580


Utstyr som garantert gir skade på hørsel og 
hender blir fortsatt benyttet – hvorfor kan vi 
ikke være like konsekvente her?

Uskadde hørselsceller

Skadde hørselsceller

Nålepikker, vinkelslipere, sandblåsing,
ultra høytrykk vannblåsing.
Støynivå langt over 100 dbA

Bilde http://www.generationdeaf.com/whatisnihl.html

http://www.generationdeaf.com/whatisnihl.html


Hand Arm Vibrasjon
hvite fingre

http://www.hse.gov.uk/vibration/

http://www.safe.no/doc//HMS/farlig%20frekvens/Kristian%20Gould.pdf

http://www.hse.gov.uk/vibration/
http://www.safe.no/doc/HMS/farlig frekvens/Kristian Gould.pdf


http://norskoljeoggass.no/no/Stoy

Prosjektet
Støy i petroleumsindustrien

http://norskoljeoggass.no/no/Stoy


http://norskoljeoggass.no/no/Stoy/Temamoter

http://norskoljeoggass.no/no/Stoy/Temamoter


Database for håndholdt verktøy

Skader fra vibrerende håndholdt verktøy



http://stoydata.sinusas.no/

Database med støy- og vibrasjonsdata og en kalkulator som kan beregne forsvarlig  
beregne brukstid

http://stoydata.sinusas.no/


Belønning for ”gode” HMS resultater?



Hvis parkeringsvaktene blir belønnet med en bonus når 
de klarer å få ned antall registrerte brudd på 
parkeringsbestemmelsene med  25%. Hva skjer da? 

Bruk av belønning og straff. Bonus for skadefrihet”?







Hvor lenge holder helsa?



Hvor lenge holder helsa?

Yrkesgrupper

• Prosessoperatør

• Mekanikere

• Forpleining

• Sveisere

• Borepersonell

• Maling/stillas/isolering

• Arbeidsledelse

• Dekksarbeid/logistikk

• Kontorarbeid

Helseffekter
• Belastningsskader …………

• Hand Arm virbrasjonsskade
(HAVS)

• Hjerte- og karlidelser ………

• Kreft ….

• Diabetes ……….

• Lungelidelser ……….

• Stress

• Ødelangt hørsel ……………….

• Tinnitus

• Astma og allergi ……….

• Nevrologiske effekter ……….

• Hjerneskader ………..

• Smertehelvete ………….

• osv

• Død

• Skiftarbeid

• Eksos

• Støy

• Ensidig  og hard belastning

• Boreslam

• Produksjonskjemikalier

• Malings-/rengj/sandbl-
kjemikalier

• Steikeos

• Sveiserøyk/sliping

• Rengjøring /vaskekjemikalier

• Benzen

• Hydrokarboner fra 
formasjon

• Avluftning fra smøresystem

• Organofosfater

• osv

Påvirkning



NOEN SPØRSMÅL om de som jobber i 
olje og gassindustrien
Levealderen?
Arbeidsfør alder?
Førtidspensjonering og alder?
Uførhetstrygding?
Hva skjer med de som tar sluttpakker?
Hva er sykdomsforekomsten i de ulike yrkesgruppene?
Hva er forekomsten av

kreft?, 
hjerte- og karlidelser?, 
diabetes?, 
belastningsskader?
skader på hjerne og nervesystem?
lungelidelser?
astma og allergi?

Hvem får yrkesskadeerstatning og hvem nektes?
Hvilke konsekvenser gir «effektiviseringen»? 



Den «store» kreftundersøkelsen offshore:

• De som fylte ut spørreskjema i 1998 og hadde vært 
minimum offshore i 20 døgn mellom 1965 og 1998

• De som ikke er med på undersøkelsen:

• De som fikk spørreskjema, men ikke fylte ut spørreskjema i 
1998.

• De som ikke var startet offshore i 1998. De som jobbet på 
landanleggene



https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19102716/27-10-2016#t=28m3s

Kreftforeningen viser manglende registrering av sammenheng mellom 
yrkeseksponering og kreft i Norge

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19102716/27-10-2016#t=28m3s


Benzen finnes i olje- og gasstrømmen. På norsk sokkel er det 
tatt lite hensyn til helsefaren  og de færreste vil vite at de er 
eksponert

http://www.publicintegrity.org/2014/12/04/16320/benzene-and-worker-cancers-american-tragedy

http://www.publicintegrity.org/2014/12/04/16320/benzene-and-worker-cancers-american-tragedy


Benzen er svært kreftframkallende og kan gi blodkreft og 
lymfekreft etter kort tids eksponering

http://www.ptil.no/getfile.php/Sikkerhetsforum/2016/4_Sikkerhetsforum_06042016_Benzen%20i%20petroleumsn%C3%A6ringen_utkast.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/Sikkerhetsforum/2016/4_Sikkerhetsforum_06042016_Benzen i petroleumsn%C3%A6ringen_utkast.pdf






http://www.ptil.no/getfile.php/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf

http://www.ptil.no/moetereferater/referat-fra-sikkerhetsforums-moete-6-april-2016-article12028-800.html

SAFE slo alarm om 
benzeneksponering på i 
Sikkerhetsforum med dette 
innlegget:

http://www.ptil.no/getfile.php/Sikkerhetsforum/2016/Halvor Erikstein a Sikkerhetsforum L06042016  Kjemisk arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf
http://www.ptil.no/moetereferater/referat-fra-sikkerhetsforums-moete-6-april-2016-article12028-800.html


http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849

Smøroljen (tetningsoljen) 
kommer i kontakt med gassen 
som komprimeres gjennom 
flere kompressorer (tog). 
Oljen tar opp i seg 
komponenter fra 
gasstrømmen og kan anrikes 
med store mengder benzen, 
heksan og andre upolare og 
flyktige hydrokarboner.
Denne «forurensingen» må 
luftes/kokes/dampes ut  fra 
olje i tanker som har 
varmeelementer.
Avluftingen fra slike systemer 
kan påføre omgivelsene 
enorm  
arbeidsmiljøeksponering som 
ikke  er kontrollert

http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849


Turbinhood

Kompressorer



Eksos, benzen, n-heksan… ++++



Eksos, benzen, n-heksan ++++



• Hva er konsekvensen av at industrien ikke har 
oversikt over forekomst av kreft hos de som jobber i 
petroleumsindustrien?

• Krefttilfeller blir ikke koplet til 
yrkeseksponering og dermed kan de som er 
rammet miste mulighet til at sykdommen blir 
godkjent som yrkessykdom.

• Når en ikke har oversikt over yrker og 
aktiviteter som kan gi kreft – vil en heller ikke 
drive forebyggende arbeid og flere blir 
intetanende rammet av kreft.



Offentlig uttalelse Årsmøte SAFE i Statoil Sokkel, 16.-17. mars 2016  

Skiftarbeid er en stor belastning og gir nedsatt helse. Men i 
tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i 
olje- og gassindustrien utsatt for en svært sammensatt 
kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig 
fysisk belastning. 

Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og 
levealder er ikke kartlagt, tvert imot behandles det som 
uønsket kunnskap. 

Her er det store mørketall. SAFE i Statoil Sokkel krever 
tallene på bordet!



http://www.newhealthadvisor.com/Fun-Facts-About-the-Respiratory-System.html

Lungene må beskyttes

http://www.newhealthadvisor.com/Fun-Facts-About-the-Respiratory-System.html


Asbest 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164




Aerosoler

1980



http://anatomy-medicine.com/respiratory-system/23-physiology-of-the-respiratory-system.html

http://anatomy-medicine.com/respiratory-system/23-physiology-of-the-respiratory-system.html


Rolf K,
Instrumentteknikker og måleteknikker, Statfjord A,  1981 – 2009
Vært i arbeidslivet siden 1966 – hva vet vi om disse årene? 

Når uhelse rammes - trenger en arbeidsmiljødokumentasjon til bruk ved 
utredning av yrkessykdom. 
Hva kan framskaffes?

Referater fra HMS møter
Arbeidsmiløkartlegginger
Målerapporter
Rapporter om hendelser
Oversikt over andre som er blitt syke
Bilder og film av arbeid og arbeidsplasser





http://pulmonaryfibrosisnews.com/2014/09/10/idiopathic-pulmonary-fibrosis-may-also-be-associated-with-asbestos-exposure/

http://pulmonaryfibrosisnews.com/2014/09/10/idiopathic-pulmonary-fibrosis-may-also-be-associated-with-asbestos-exposure/


http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-fibrosis/symptoms-causes/dxc-20211754

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-fibrosis/symptoms-causes/dxc-20211754


http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2015/11/08/occmed.kqv142.full.pdf

http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2015/11/08/occmed.kqv142.full.pdf




FORTSATT ER DET MYE ASBEST MATERIALE SOM IKKE ER FJERNET 



Omkring 1950

https://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/sets/72157612373287384/

https://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/sets/72157612373287384/


ASBEST

https://www.rt.com/usa/273451-wtc-dust-scientist-dies/

https://www.rt.com/usa/273451-wtc-dust-scientist-dies/


Hvem tåler det – og hvem tåler det ikke?



http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=79198

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=79198


Arbeidsmiljølovens 
§ 5-3 Leges meldeplikt

• (1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap 
om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er 
likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, 
eller annen sykdom som legen antar skyldes 
arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding 
om det til Arbeidstilsynet.

• (2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal 
arbeidsgiver underrettes om sykdommen.

• (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av 
meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere 
angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets 
art eller forholdene på arbeidsplassen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3


Blir det meldt mistanke om yrkessykdom i din bedrift?

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/28/210664/leger-er-darlige-til-melde-fra-om-arbeidsrelatert-sykdom

http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2014--1955-9.pdf

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2010/09/28/leger-melder-ikke-arbeidsrelatert-sykdom/

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/28/210664/leger-er-darlige-til-melde-fra-om-arbeidsrelatert-sykdom
http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2014--1955-9.pdf
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2010/09/28/leger-melder-ikke-arbeidsrelatert-sykdom/


https://www.youtube.com/watch?v=ZSI9Rh19c5Q

Hydrogensulfid H2S

https://www.youtube.com/watch?v=ZSI9Rh19c5Q


Hydrogen Sulfide

Todd W. Thomsen, MD
HARVARD AFFILIATED 

EMERGENCY MEDICINE

RESIDENCY

Knockdown Gas



Knockdown Gas

 As few as 2 breaths at high 
concentrations can lead to 
immediate loss of consciousness

 Felt to be direct toxic effect on the 
brain

 May be fatal if associated with 
respiratory paralysis

 Completely reversible if 
immediately removed from toxic 
source

 Unclear if cumulative effects 
occur



Toxic and Lethal Doses

0.77 ppm Perceptible odor

10 ppm Occupational exposure limit

3 – 30 ppm Rotten egg odor

30 – 100 ppm Sickening sweet odor

50 ppm Conjunctival irritation

50 – 100 ppm Irritation of respiratory tract

>100 ppm Olfactory paralysis

250 – 500 ppm Pulmonary edema

>500 ppm Anxiety, headache, ataxia, dizzyness, amnesia, 

unconsciousness, “knockdown”

500 – 1000 ppm Respiratory paralysis, neural paralysis, arrhythmia, 

death



https://www.nrk.no/hordaland/seks-pusta-inn-giftig-gass-ved-stureterminalen-1.13176154

https://www.nrk.no/hordaland/seks-pusta-inn-giftig-gass-ved-stureterminalen-1.13176154


https://www.nrk.no/hordaland/hadde-feil-pa-siloen-dagen-for-ulukka-1.13178102

https://www.nrk.no/hordaland/hadde-feil-pa-siloen-dagen-for-ulukka-1.13178102


Artikkel som viser varige skader hos pasienter som  har vært bevisstløse etter 
H2S forgiftning.

http://www.csun.edu/~dorsogna/byron/H2Snew.pdf

http://www.csun.edu/~dorsogna/byron/H2Snew.pdf


Kartlegging av helikopterstøy



Helikopterstøy – Kan ødelegge hørsel på sekunder!!!



Støyprosjektet 

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/


http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/

Ekstrem støy –
Kan ødelegge hørsel på 
sekunder!!!

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/


Ekstrem støy – Kan ødelegge hørsel på sekunder!!!



Ekstrem støy – Kan ødelegge hørsel på sekunder!!!



STØYSAKEN
Verneutstyr som 
skader. Det går seint framover

26 januar 2007 .Bruk av Viking Safe-Blast er ulovlig

1998

2006

http://safe.no/index.cfm?id=258732

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/26/464555.html

http://safe.no/index.cfm?id=258732
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/26/464555.html


RISIKOVURDERING



Tre enkle spørsmål er 
kjernen i 
risikovurderingen:

Hva kan gå galt?

Hva kan vi gjøre for 
å hindre dette?

Hva kan vi gjøre for 
å redusere 
konsekvensene 
dersom det skjer?





http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361

RISIKOVURDERING

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361


http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=207483

RISIKOVURDERING

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=207483


RISIKOVURDERING

http://www.ptil.no/arbeidsmiljoe/ny-veileder-for-vurdering-av-risiko-for-muskel-og-skjelettplager-article11429-842.html



http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html


http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/08/534738.html

Den virkelige verden for  mange skadde

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/08/534738.html


20 års kamp for rettferdighet (2008)  ”Åpent lende” 

http://safe.no/index.cfm?id=305217

http://safe.no/index.cfm?id=305217


25 års kamp for rettferdighet (2013) ”Ta ansvar!”

http://safe.no/index.cfm?id=400175

http://safe.no/index.cfm?id=400175




”Håp om bedring” 

Artikler om yrkessykdom og prosjekt ”Håp om bedring”

http://issuu.com/inbusiness/docs/safe_nr_0412?viewMode=presentation&mode=embed

http://issuu.com/inbusiness/docs/safe_nr_0412?viewMode=presentation&mode=embed


http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.htmlwww.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

• - Skulle det bli vitenskapelig dokumentert klare sammenhenger 
mellom arbeidsmiljøet på Statfjord A og helseskader, vil vi 
selvsagt ta tak i denne nye informasjonen. 

• Statoil har forståelse for at Harry Brevik og hans kolleger ikke er 
tilfreds med at denne saken har pågått i snart 15 år, men det er 
i løpet av disse 15 årene ikke påvist noen kjent sammenheng 
mellom symptomene og arbeidsmiljøet på Statfjord A, sier 
informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil. (Dagbladet 12.12.2006)

www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html

Når skal ny kunnskap bli tatt på alvor?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html


20 års kamp for rettferdighet (2008)  ”Åpent lende” 

http://safe.no/index.cfm?id=305217

25 års kamp for rettferdighet (2013) ”Ta ansvar!”

http://safe.no/index.cfm?id=400175

Hva må gjøres?
De skadde må få sine helseskader vurdert ut fra dagens kunnskap!
De skadde må få helseskadene godkjent som yrkesbetinget!
De skadde må yrkesskadeerstatningen og yrkesykdomstrygd!

Så lenge industrien ikke forholder seg til ny kunnskap vil bare flere bli 
skadd av eksponering for turbinoljer med organofosfater. 

http://safe.no/index.cfm?id=305217
http://safe.no/index.cfm?id=400175


http://www.tu.no/artikler/hevder-statoil-rundlurte-ofre/322555

http://www.tu.no/artikler/hevder-statoil-rundlurte-ofre/322555


Teknologisprang – nytt rensesystem 
for boreslam (MudCube)



Teknologisprang

Utdrag fra bekymringsmelding til Petroleumstilsynet av 22. mars 2013



http://www.dagbladet.no/2015/10/13/nyheter/innenriks/oljemarerittet/kreft/arbeidsmiljo/41456726/

http://www.dagbladet.no/2015/10/13/nyheter/innenriks/oljemarerittet/kreft/arbeidsmiljo/41456726/


Bekymringsmeldinger fra SAFE

http://safe.no/magasinet/safe-magasinet-2015/

22.03.2013

22.05.2015

http://safe.no/magasinet/safe-magasinet-2015/


https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0


Konkurransehensyn? Konkurransetilsyn?

http://www.dagbladet.no/2015/10/13/nyheter/innenriks/oljemarerittet/kreft/arbeidsmiljo/41456726/

http://www.dagbladet.no/2015/10/13/nyheter/innenriks/oljemarerittet/kreft/arbeidsmiljo/41456726/


21.10.2015



Svar fra Petroleumstilsynet 21.10.2015 på; Oppfølging av 
bekymringsmelding: Hva er den juridiske vurderingen som 
hindrer Petroleumstilsynet i å pålegge bruk av ny teknologi for 
risikoreduksjon av alvorlig helseskadelig eksponering i 
boreslamsområder?



Forutberegnelighetsprinsippet 



http://cubility.com/what-is-a-mud-cube/

http://cubility.com/what-is-a-mud-cube/


• a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, 
som gir full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard 
som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

Er Forutberegnelighetsprinsippet
forenlig med Arbeidsmiljøloven §1?



Informasjon til Sikkerhetsforum. Oppfølging etter møte 3. februar 2016.

Sikkerhet- og helserisiko fra trøtthet i skiftarbeid og avspasering. 
Om behov for etablering a systemer for håndtering av trøtthet 

(Fatigue risk management systems)

Utarbeidet av

Halvor Erikstein
Organisasjonssekretær / 

Yrkeshygieniker SYH

SAFE www.safe.no

halvor@safe.no, 92810398



Hva sier forskning om helse– og sikkerhetsrisko
ved økning av skiftlengde?

• 12 timers skift gir kortere tid til restitusjon 

• Lengre skift kan gi større problemer for eldre arbeidstakere

• Lengre skift vil gi mindre mulighet til søvn mellom skiftene

• Økt trøtthet (søvnunderskudd) øker sannsynlighet for 
feilhandlinger

• Økt trøtthet gir større sannsynlighet for feilhandlinger i 
trafikken

• Økt trøtthet kan gi effekter på kjøreferdighet som kan 
sammenlignes med alkoholpåvirkning

• Trafikkulykker som kan tilskrives trøtthet medfører 
straffeansvar og kan i ytterste konsekvens gi ubetinget 
fengsel

• Det er et absolutt behov for «fatigue management»



Fatigue

• Det engelske ordet 
”fatigue” brukes til å 
beskrive trøtthet som 
skyldes kombinasjonen 
av søvnunderskudd og 
arbeid på tider hvor 
kroppen helst vil sove. 

• Fatigue regnes som en 
av de aller viktigste 
faktorene ved ulykker.



Cirkadisk rytme

• Cirkadisk (omtrent en dag) rytme er fellesbetegnelsen for 
den rekke av fysiologiske prosesser som har en periodisitet 
som ikke skyldes vekslingen mellom dag og natt, men som er 
styrt av egenskaper i organismen, og viser seg selv om vi 
lever i eksempelvis konstant lys eller mørke. 

• Kroppens temperaturendring på omkring en grad Celsius i 
løpet av et døgn, er et eksempel på denne rytmen. Det 
samme gjelder våkenhet-trøtthetsperioder og mange 
hormonelle sekvenser. Derfor sier man at prosesser med 
periodisitet på omkring 24 timer har en har cirkadisk rytme.



Menneskene er underlagt en cirkadisk rytme

Uansett om vi er våken eller sover, kroppstemperaturen 
følger den circadiske rytmen

Kropps-
temperatur

37 C

36 C

2300 0700 2300 0700

Termostat
ned

Termostat
opp

Termostat
ned

Termostat
opp

Søvn Ikke søvn

Maksimum
søvnighet

Dusk Dawn Dusk Dawn

Fritt etter; PHYSIOLOGY-BASED SAFETY REDUCING THE COSTS, RISKS AND LIABILITIES OF FATIGUE IN 
DRILLING AND PRODUCTION The Global Drilling Leadership Safety Initiative  Houston, TX May 22-23, 2002 
http://www.circadian.com



Circadian Rhythm of Human Alertness
(With Normal Quantity / Quality of Sleep)

Full
Alertness

Reduced

Alertness

Drowsy

20

15

5

0

Alertness 
Level 

(MSLT)

12 15 18 21 24 03 06 09 12

Time of Day
Source: Circadian Technologies, Inc. (1993)

10

Moderate
Alertness

MSLT: Multiple Sleep Lantency Test



Naturlov; Årvåkenhet er avhengig av søvnmengde
og søvnkvalitet. Den er ikke et holdningsspørsmål

Full

Alertness

Moderate

Alertness

Reduced

Alertness

Drowsy

20

15

10

5

0

Alertness 

Level 

(MSLT)

0

Successive Hours of Sleep Deprivation

5 10 15 20 25

12 15 18 21 24 03 06 0909

Time of Day

Source: Circadian Technologies, Inc. (1993)

Ikke søvn

Fritt etter; PHYSIOLOGY-BASED SAFETY REDUCING THE COSTS, RISKS AND LIABILITIES OF FATIGUE IN 
DRILLING AND PRODUCTION The Global Drilling Leadership Safety Initiative  Houston, TX May 22-23, 2002 
http://www.circadian.com



Foredrag på SAFE 
HMS konferanse  
«Hvor går grensen?» 
5. mai 2009

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf


Ulykkesrisiko øker med økende skiftlengde

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf


Hva er fatigue management?

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf

http://safe.no/wp-content/uploads/2015/07/Göran.pdf


Stor forskjell på hvordan yngre og eldre 
arbeidstakere takler skiftarbeid

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740024/pdf/v058p00058.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740024/pdf/v058p00058.pdf


http://forskning.no/sovn-bil-og-trafikk/2015/12/sa-farlig-er-det-kjore-etter-nattarbeidsa-farlig-er-det-kjore-bil-uten

Er det ansvarlig  å 
sette opp en skiftplan 
uten å ta hensyn til 
transport mellom 
arbeidssted og 
hjemmet?

http://forskning.no/sovn-bil-og-trafikk/2015/12/sa-farlig-er-det-kjore-etter-nattarbeidsa-farlig-er-det-kjore-bil-uten


Microsleep (mikrosøvn)

http://www.automotive-fleet.com/channel/safety-accident-management/video/detail/2014/02/the-risk-of-microsleep.aspx

Microsleeps are brief, 

unintended episodes of 

loss of attention 

associated with events 

such as blank stare, 

head snapping, and 

prolonged eye closure 

which may occur when 

a person is fatigued but 

trying to stay awake to 

perform a monotonous 

task like driving a car or 

watching a computer 

screen. 
http://www.sleepdex.org/microsleep.ht

m      

http://www.automotive-fleet.com/channel/safety-accident-management/video/detail/2014/02/the-risk-of-microsleep.aspx


The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)  -
Norsk olje og gass er tilsluttet IOGP

http://www.ogp.org.uk/pubs/392.pdf

http://www.ogp.org.uk/pubs/392.pdf


http://publishing.energyinst.org/__data/assets/file/0004/99229/WEB-VERSION-Guidance-on-managing-fatigue-16.04.14.pdf

ENERGY Institute
har utviklet Fatigue
Management Risk 
Mangement Plan 
(FMRP) for 
oljeindustrien

http://publishing.energyinst.org/__data/assets/file/0004/99229/WEB-VERSION-Guidance-on-managing-fatigue-16.04.14.pdf


De fleste oljeselskapene 
har bidratt til utviklingen 
av Fatigue Risk 
Management Plan 
(FRMP). 

http://publishing.energyinst.org/__data/assets/file/0004/99229/WEB-VERSION-Guidance-on-managing-fatigue-16.04.14.pdf

http://publishing.energyinst.org/__data/assets/file/0004/99229/WEB-VERSION-Guidance-on-managing-fatigue-16.04.14.pdf


Arbeidsmiljøloven §1

• § 1-1. Lovens formål

• a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en 
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

• b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i 
arbeidslivet,

• c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til 
den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

• d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i 
virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i 
samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og 
kontroll fra offentlig myndighet,

• e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#1-1

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html


YTEGRENSE OG TÅLEGRENSER
Restitusjonsunderskudd: Funksjon av (arbeidstid, arbeidsbelastning, 
arbeidsintensitet, kjemisk eksponering, støy eksponering, 
restitusjonskvalitet……)             Gir ulike helseeffekter og påvirker HMS
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VURDERING AV BELASTNING



http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23119.pdf

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23119.pdf


HOURS  OF  SUSTAINED  WAKEFULNESS

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0.00

0.02

0.04
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0.08

0.10

Naturlov; Mangel på søvn kan gi reaksjonsmønstre som
kan sammenlignes med alkoholpåvirkning. Slike reaksjoner
er ikke viljestyrte (holdningsbaserte)

Adapted from Dawson and Reid, 1997

Alkohol %

Fritt etter; PHYSIOLOGY-BASED SAFETY REDUCING THE COSTS, RISKS AND LIABILITIES OF FATIGUE IN 
DRILLING AND PRODUCTION The Global Drilling Leadership Safety Initiative  Houston, TX May 22-23, 2002 
http://www.circadian.com



Lov om vegtrafikk
Kap. IV. Fører av kjøretøy m.m. 

•
§ 21. Alminnelige plikter.

• Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når 
han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket 
til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin 
årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet 
berusende eller bedøvende middel, eller i at han er 
syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre 
omstendigheter. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#21

http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html


10 måneders fengsel for sovning ved rattet 



Bilførere oppfordres til å ta en høneblund, dupp, power nap, nøkkelknippe søvn, 
MEN: få norske bedrifter har lagt til rette for dette tiltaket 

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Kampanjer/Stopp+og+sov

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Kampanjer/Stopp+og+sov


http://www.h-avis.no/nyheter/sovnet-trolig-bak-rattet-1.7225779?localLinksEnabled=false

http://www.h-avis.no/nyheter/sovnet-trolig-bak-rattet-1.7225779?localLinksEnabled=false


http://varingen.no/Nyheter/tabid/392/Default.aspx?ModuleId=57529&articleView=true

http://varingen.no/Nyheter/tabid/392/Default.aspx?ModuleId=57529&articleView=true


http://www.varden.no/nyheter/kolliderte-og-havnet-i-elva-1.7163525

http://www.varden.no/nyheter/kolliderte-og-havnet-i-elva-1.7163525


http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/573960.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/573960.stm


http://ltarkiv.lakartidningen.se/2010/temp/pda38489.pdf

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2010/temp/pda38489.pdf


• 3.1 Operative og 
tekniske faktorer 

• a)……

• b)……..

• c) Føreren har fortalt 
at han var trøtt/sliten, 
og at han sovnet ved 
rattet. 

file:///C:/Users/Eier/Downloads/2014-01%20Domb%C3%A5s.pdf

Statens havarikommisjon for transport 

file:///C:/Users/Eier/Downloads/2014-01 DombÃ¥s.pdf


Arbeidsmiljø  

https://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo/

Kjemikalieprosjektet 
Støyprosjektet 
Vibrasjoner fra verktøy
Database med støy- og vibrasjonsdata for 
håndholdt verktøy
Kalkulator for å beregne brukstid av 
håndholdt verktøy

https://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo/


https://www.norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/02%20Risikovurdering%20med%20mange%20ukjente%20-%20Halvor%20Erikstein.pdf

https://www.norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/02 Risikovurdering med mange ukjente - Halvor Erikstein.pdf


http://www.alfnorge.no/alf/hoved/alf.nsf/ntr/1DB3DEB603C93100C125764700777306/$FILE/Syndrom%20nr%203%20-%202009.pdf

Pusteluft som ble livsfarlig 

http://www.alfnorge.no/alf/hoved/alf.nsf/ntr/1DB3DEB603C93100C125764700777306/$FILE/Syndrom nr 3 - 2009.pdf


http://www.ptil.no/getfile.php/z%20Konvertert/Sikkerhetsforum/Sikkerhetsforum/Dokumenter/sak5eriksteinsafe.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/z Konvertert/Sikkerhetsforum/Sikkerhetsforum/Dokumenter/sak5eriksteinsafe.pdf


Hvorfor er iverksetting 
så vanskelig?

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2014, torsdag 19. juni Stavanger 

Halvor Erikstein
Organisasjonssekretær/ 

sertifisert yrkeshygieniker

SAFE 

www.safe.no 

Urolige tider

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/arskonf2014/7%20Halvor%20Erikstein%20Hvorfor%20er%20iverksetting%20s%C3%A5%20vanskelig.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/arskonf2014/7 Halvor Erikstein Hvorfor er iverksetting s%C3%A5 vanskelig.pdf


Møte i Sikkerhetsforum 5. februar 2015
Kjemisk helsefare og støy. Hva har SAFE gjort for å følge opp? 

Møtereferater, aksjonslogg og presentasjoner på: www.ptil.no/sikkerhetsforum

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

halvor@safe.no

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/Halvor%20Erikstein%20Sikkerhetsforum%20feb%202015.pdf

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum
mailto:halvor@safe.no
http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/Halvor Erikstein Sikkerhetsforum feb 2015.pdf


SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse 
”Åpent lende”.
Hotel Residence, Sandnes 6. - 7. og 8. mai 2008
Del 1 ”Kjemisk helsefare – eksponering og tiltak” 
Del 2 ”To sider av samme sak – turbin- og hydraulikkoljer 
innen luftfart og petroleumsindustri” 

http://safe.no/index.cfm?id=305217Presentasjonene kan lasten ned her:

http://safe.no/index.cfm?id=305217


Hvor går grensen?
En konferanse om helse og sikkerhet ved skiftarbeid, 
arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering.

SAFE  HMS konferansen 5. – 6. mai 2009

http://safe.no/index.cfm?id=305016Presentasjonene kan lastes ned her;

http://safe.no/index.cfm?id=305016


FARLIG FREKVENS
Om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet

Sandnes, Hotel Residence 5. og 6. mai 2010

NORSK FLYGERFORBUND
- Norwegian Airline Pilots Association -

Konferansen

Bilder og lenker til presentasjonene

Presentasjonene kan lastes ned her; http://safe.no/index.cfm?id=305373

http://safe.no/index.cfm?id=305373


Informasjon til Sikkerhetsforum. Oppfølging etter møte 26. januar 2010
Aerotoxic Syndrome = samme som ”MS-saken” offshore?

Halvor Erikstein

Sertifisert yrkeshygieniker / 
organisasjonssekretær

SAFE 

halvor@safe.no

www.safe.nohttp://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referat%2001-
2010/Informasjon%20om%20Aerotoxic%20syndrome%2C%20Safe.pdf

mailto:halvor@safe.no
http://www.safe.no/dokumenter/Stami kartleggingsprosjekt_ Pål Molander.pdf
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Informasjon til Sikkerhetsforum
Oppfølging etter møtet 9. april 2015

Helsefare fra smøroljene MIL-PRF-23699 benyttet i luftfart og 
på aeroderivative gassturbiner. 
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Aeroderivativ turbin
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CEN/TC 436. Europeisk krav om utvikling av en reell standard på 
«cabin air quality» og kjemisk eksponering i fly

Ingen instrumentering som 
overvåker om slitasje eller 
feil gir oljelekkasje

https://www.google.no/search?q=bleed+air+aircraft&biw=1265&bih=833&tbm=isch&imgil=RnQngFp6zLD2PM%253A%253Bunl-G12o3EREjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.brodkowitzlaw.com%25252Ftoxic-fumes-on-airplanes.aspx&source=iu&pf=m&fir=RnQngFp6zLD2PM%253A%252Cunl-G12o3EREjM%252C_&usg=__V-xUunj6UN-3fbQU1A5VRetlpVo%3D&dpr=1&ved=0CDUQyjc&ei=uugwVfeHF4mgsgH16YCgDg#imgrc=RnQngFp6zLD2PM%253A%3Bunl-G12o3EREjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.brodkowitzlaw.com%252Fimages%252Fcontent%252Flarger_bleed_air_fume_event..jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.brodkowitzlaw.com%252Ftoxic-fumes-on-airplanes.aspx%3B1650%3B1275

www.youtube.com/watch?v=qaHsTTZ6sLk
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http://www.headinthesandsymposium.com/event-news.html

Giftige turbinoljer og fly- og oljegassindustrien
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